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Abstract  

Khorasan Razavi province is one of the vast provinces of  Iran that has the capacity to 

introduce elites in the field of Taekwondo to the national and club teams of the country. 

However, the sport of Taekwondo in this province has not developed as it should, and 

conducting applied studies can lead to practical and feasible solutions in the  regard. 

Therefore, the present study aimed to identify and analyze the mental patterns of experts 

regarding the pathology of taekwondo sports problems in Khorasan Razavi province. This 

research is based on purpose, of applied type, nature and due to the application of, it is of 

mixed research type. This study was a mixed (qualitative  - quantitative) research due to Q 

research method, was applied in terms of purpose, and was descriptive-exploratory in 

terms of data collection method.  The statistical population of this study consisted of all 

the elites of the sport of Taekwondo in Khorasan Razavi. Data collection tools included 

library studies and interviews. In the interview section, open and axial coding, 

summarizing and filtering techniques were used to extract the raw data. Moreover, the 

statistical method of Q factor analysis and principal component analysis were used. Based 

on the research results, 13 mental models included empiricism, scientism, youthfulness, 

professionalism, competitiveism, protectionism, strategicism, materialism, 

communicationism, infrastructure, structuralism, cosmopolitanism and educationism 

were identified. It can be concluded that in order to eliminate the injuries in the field of 
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Taekwondo, one should first refer to the structure of this sport in Khorasan Razavi 

province, and then to the surrounding environment and its affiliated organizations.  
 

Keywords: Taekwondo, Pathology, Mental Pattern, Athletic Staff, Structural Injuries 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose  
Khorasan Razavi province is one of the vast provinces of the Iran that has the 

capacity to introduce elites in the field of Taekwondo to the national club teams 

of the country. According to the statistics of the Taekwondo Federation of the 

Islamic Republic of Iran, despite the fact that the Taekwondo delegation of 

Khorasan Razavi province has recently upgraded its position in the country from 

28th to 3rd rank and has organized numerous competitions and sent athletes to 

competitions of different levels, Khorasan Razavi province has not been able to 

consistently be honored to win a championship or a medal to participate in 

international competitions such as world and Asian competitions. Taekwondo in 

Khorasan province can have a worthy and appropriate position at the national and 

even international levels, so conducting applied research in this area can lead to 

achievable and practical solutions (Darhi, 2018). Therefore, the purpose of this 

study was to identify the mental patterns of experts regarding the pathology of 

taekwondo sports problems in Khorasan Razavi province. 

 

 

Materials and Methods 
Based on the purpose and nature, the present study is of the type of applied and 

exploratory research, in terms of and information, of the type of descriptive-

exploratory research and according to the use of, of the type of mixed research 

This study was a mixed (qualitative  - quantitative) research due to Q research 

method, was applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of 

data collection method.  Due to the use of Q research method, the purposive 

sampling method with small samples are used to select participants. Therefore, 

the statistical population of this study included all the elites of the sport of 

Taekwondo in Khorasan Razavi who had at least 3-year experience playing in 

professional leagues of the province, at least 3 years of coaching experience in the 

first levels of taekwondo in the province, and at least one championship. 

Considering provincial, national or international levels, 30 individuals were 

identified as the statistical population of the research with regard to the conditions 
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mentioned. The research tools can be divided into qualitative and quantitative 

parts. In the qualitative part, interviews with interactive and participatory 

methods, and in the quantitative part, the Q diagram were used to transfer the 

information obtained from the qualitative part with normal and mandatory 

distribution. The face and content validity of the tool was confirmed by three 

sports management experts (Yoshizawa, Yuase, Okomoto, Tahara, & Takahashi, 

2016). Correctors' reliability method was used to measure the reliability of Q 

charts and cards. Therefore, four scorers were asked to complete the chart. A 

correlation coefficient of 0.78 indicates the reliability of the correctors. Then, the 

data were finally coded and written in the form of Q expressions on Q cards and 

provided to the participants. In the short section after sorting the phrases by the 

participants, the way of scoring each of the participants was recorded by a special 

form that was designed, and the participants' sorting data was entered in SPSS26 

software. 
 

Findings 
 Based on the findings of demographic information, 15 men and women 

participated in this study, most of whom were between 51 and 60 years old, 

married and with an diploma degree.  Among the participants, 25 individuals had 

a history of activity at the level of Taekwondo delegation in Khorasan Razavi 

province, and most of these people had 4 to 7 years of experience playing at the 

professional level of Taekwondo. Most also had at least 13 years of coaching 

experience at the provincial and national levels in the sport of Taekwondo. 

Following the results of the study, based on the findings of the Q method, 13 

mental models were obtained regarding the pathology of Taekwondo in Khorasan 

Razavi province. These mental models included empiricism, scientism, 

youthfulness, professionalism, competitiveism, protectionism, strategicism, 

materialism, communicationism, infrastructure, structuralism, cosmopolitanism 

and educationism. 
 

Conclusion  
According to the mental patterns identified in a general conclusion, it can be stated 

that in order to eliminate injuries in the field of Taekwondo, one should first refer 

to the structure of this sport in Khorasan Razavi province and then analyze the 

environment and its affiliated organizations. Based on the mental patterns 

identified in the present study, the following solutions were recommended: the 

implementation of knowledge management system in Khorasan Razavi 

Taekwondo, formation of Khorasan Razavi Taekwondo Technical Committee 
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consisting of veterans and champions and experts of Khorasan Razavi 

Taekwondo, establishment of Veterans Support Fund, formation of Khorasan 

Razavi Taekwondo Instructors and Referees Association, launching specialized 

publication of Taekwondo in  printed, audio and visual educational formats, 

setting up specialized Taekwondo academies in the province, setting up the 

Khorasan Razavi Taekwondo think tank for the production and dissemination of 

knowledge, setting up a committee of young advisors for the use of young people 

and idea generation in Taekwondo, setting up specialized women's academies, 

organizing festivals and tournaments to find talent in the province, launching 

provincial taekwondo competitions in cooperation with education, forming a 

marketing and sponsorship committee in the provincial  delegation, forming 

Taekwondo Advisory Council consisting of investors and heads of factories as 

well as industry elites, writing a strategic document for Khorasan Razavi 

Taekwondo, allocating funds to Taekwondo researchers to provide solutions and 

develop Taekwondo sport in the form of research projects, attracting sponsors to 

hold sports competitions, borrowing from government , followed by reducing 

costs related to competitions and training courses, preparing TV programs 

dedicated to the sport of Taekwondo, writing memoranda of cooperation with the 

universities and education ministry, live television coverage of the competitions,  

the construction of standard sports venues for the sport of Taekwondo and the 

design and construction of equipment and facilities for educational assistance. 

These suggestions can be useful to promote Taekwondo in Khorasan Razavi and 

eliminate other provinces that have a similar situation in the sport of Taekwondo 

from the existing injuries and put them on the path of development. 

 

Keywords: Taekwondo, Pathology, Mental Pattern, Athletic Staff, Structural 

Injuries 
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 مقالة پژوهشی

 یتکواندو ورزش مشکالت  یشناس   بی آس  خصوص  در خبرگان ی ذهن یالگوها 

 1ی رضو  خراسان استان
 

 4، رضا حیدری3پورطالب، مهدی 2، جواد غالمیان1سمانه خوشکام

 

 .گلبهار  سناباد یعال آموزش موسسه یورزش تیریمد ارشد کارشناس. 1

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد . 2

 )نویسنده مسئول( استاد مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد. 3

 . ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجو دکتری مدیریت . 4
 

25/10/1400تاریخ پذیرش:                         12/05/1400تاریخ دریافت:     
 

 ده یچک

که این ظرفیت را دارد تا نخبگانی را در رشته است  های پهناور کشور  استان خراسان رضوی یکی از استان 

 در اینورزش  این  م که  یتاسفانه شاهد آن هستماما    .باشگاهی کشور معرفی نمایدهای ملی و  تکواندو به تیم

که  آناستان   استطور  است    ، شایسته  نکرده  پیدا  تحق  وتوسعه  کاربردیانجام  و  یم  یقات  به حصول  تواند 

الگوهای  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل از این رو  ؛و قابل در زمینه منجر شود یاتیعمل یراهکارها

در خصوص    یذهن اشناسی مشکالت  آسیبخبرگان  گرفت.  انجام  تحقیتکواندوی خراسان رضوی  بر  ی ن  ق 

و از نوع  یشناسی ک ـ اکتشافی و به دلیل کاربرد روش  یفیاساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توص

ل  یتشک  یتکواندو در خراسان رضوه نخبگان  یق را کلین تحقیا  یجامعه آمارباشد.  یهای آمیخته مپژوهش

از ایم که  بیدادند،  توجه  و  نین  انتخاب دق  یریگنمونه  به  با  و  تحقی هدفمند  نخبه    30ق، هر  یق جامعه  نفر 

شامل مطالعات   ،آوری اطالعات در پژوهش حاضرابزار جمع  در نظر گرفته شدند.  یتکواندو به عنوان نمونه آمار

در    ی لترگذاریص و فی، تلخیباز و محور  یکدگذار   یهاکیاز تکن  ، بخش مصاحبهدر    ای و مصاحبه بود.کتابخانه

های  آماری تحلیل عاملی کیو و تحلیل مؤلفه  همچنین از روشخام بهره گرفته شد.    یهاجهت استخراج داده

نتایبر پا  شد.اصلی استفاده   -جوان،  ی گرای، دانشییگراتجربه  یالگوشامل    ، یذهن  یالگو  13ج پژوهش،  یه 

مادیگرای، راهبرد یگرایی، حامیگرای، رقابتی گرای، تخصصیرایگ  ارتباط یگرایی ،  ،  ی گرایرساختی، زیگرای، 
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ان یتوان بیم  یکل  یریگ جه یدر یک نت  که  ، شد  ییشناسا  ورزش  یگرایو آموزش  ییگرای، جهانیگرایساختار

 ین رشته در خراسان رضو یاول به ساختار خود است در درجه  یبایها در رشته تکواندو مبیرفع آس  یبرا،  کرد

 قرار داد.  یل و بررسیوابسته به آن را مورد تحل یهارامون و سازمانیط پی رجوع کرد و سپس مح

 

  .های ساختاریورزشی، آسیب هیأتشناسی، الگوی ذهنی، تکواندو، آسیب :ید یواژگان کل

 

 

 مقدمه

 های رسمی در المپیک است. کی از بازییک ورزش جهانی تبدیل شده است و  یامروزه، تکواندو به  

  ذهنی  و   جسمانی   از فوائد  برخورداری  علت  به  تکواندو   که  اندداشته  ( اشاره2017)1میلر و سادوسکی  

 مسیر   تواندمی  باشد کهمی  ورزشی  هایرشته  جمله  از  ،المپیک  در  حضور  علت  به  و  کارانورزش  میان  در

ترین هنرهای رزمی  ترین و علمیکی از منظمیتکواندو  شود.    شامل  را   کشور  یک  ورزش  ترقی  و  توسعه

های رزمی در سراسر دنیا دارد. در ای است که بیشترین تعداد ورزشکار را در میان ورزشسنتی کره

تکواندو   نیز  است،  ایران  محبوبی  تکواندو  طوریورزش  ورزشکاران  جمعیت  کشور  که  دو  در  حدود 

است نفر  قلی   میلیون  و  تکواندو154  ، 2019پور،  )خطیبی  افتخارات  جهانیا  ی(.  عرصه  در    و  ی ران 

  ،یو کشت یبردارمانند وزنه ی هاین ورزش در کنار ورزشیک باعث شده که ایو المپ یی ایآس یهایباز

که منجر به کسب    ین روزها تکواندو درخشش قبلیاما ا  .ران باشدی در ا  ین رشته ورزشیترتیبا اهم

ران نه یا  یم تکواندویو، تیک ریک و جهان شد را ندارد و در المپین مدال طال، نقره و برنز المپیچند

نکرد   یرییط تغیز شرایو نیتوک  2020ک  یار کم فروغ ظاهر شد. در المپیبلکه بس  ، تنها در حد انتظار

ا ایالمپ  یمدال و دست خالران بدون کسب  یو  را ترک کرد. قطعا مشکالت و مسائل  ن ورزش یک 

مسئوالن،   یران برایا  یمختلف مشکالت تکواندو یایشود تا زوا  یشناسبیو آس  ید بررسی با  ،یکیالمپ

هستند    ی فعال استان  یهاهیأتها و  مین تیا  اندرکاران تکواندو روشن شود. اما قاعدتا  زان و دستیربرنامه

ط  یاز شرا  یتواند ناشی، می مل  یها میکنند و ضعف و قوت تی م  وارد  ی مل  ی هام یکه بازیکنان را به ت

بر   استان  ..  باشد  یاستان  یهاهیأتحاکم  از  به واسطه وسعت و جمعیت ورزشکاران، یکی  هایی که 

ت و  یظرفبه  توجه    که با   ای دارد، خراسان رضوی استظرفیت باالیی برای تربیت تکواندوکاران حرفه

در   یسته و درخور یگاه شایتواند جای، میرزم  یهاگر رشتهین سوابق دیموجود و همچن  یهالیپتانس
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 یتواند به حصول و راهکارهایم  یقات کاربردیداشته باشد که انجام تحق  یالمللنیب  یو حت  یسطح مل

-که سازمان ین اقداماتیترراستا، از مهمن  ی. در هم(2018درحی،  )  زمینه منجر شود  این  در یاتیعمل

،  یاریاسفندح و به موقع است.  یصح  یشناسبیدهند، آسیخود انجام م  یاثربخش  ءای موفق برای ارتقاه

د به  یابتدا با  ،ساختارتوسعه یک  ی( معتقدند برا2012) نکوئی مقدم، محمد، نوروزی و امیراسماعیلی

آن پرداخت و مسائل و مشکالت سازمان را مشخص نمود و سپس به سراغ   یزابیعوامل آس  ییشناسا

های علوم رفتاری، به  م و روشیند استفاده از مفاه ی، فرآیشناسبی آن رفت. آس  یو اجرا  یزیربرنامه

باشد.  یم  یک ساختار  یش اثربخشیبرای افزا  ییهاافتن راهیف وضع موجود و  یف و توصیمنظور تعر

سازمان   ،ریوسته و فراگیکه پ   یاهیو پا  یبه آن دسته از مسائل و مشکالت اساس  یسازمان  یهابیآس

)شجیع،    گردد می، اطالق  شوندمیاز رشد سالم    آنرا در معرض بحران قرار داده و موجب بازماندن  

 (.  2021گلی، حیدری، اسداللهی، اصفهانی، گل 

انواع    یو منطق  ی ر علمیر و تفسی تعب  بدنه ورزش،ای به ویژه ساختار و  در هر مقوله 1یشناسبیاما آس

ن اطالعات یگردد و ایم  یآور مشاهده و جمع  یعلم   یهااست که با پژوهش   یها و اطالعات و اقسام نشانه

( و اغلب  2015است )استانکوویچ،    ی از اوضاع و احوال ناسالم یا نامطلوب و یا نامتعادل سازمان  یحاک

بهبود سازمان تلقین جزء استقرار  یتربه عنوان حساس هر  بهبود    ، ن رویگردد. از همیم   ی ک طرح 

را    ساختارکه اگر به موقع شناخته نشوند،    یی ها بیشود، آسیآغاز م   یشناسبیبا مرحله آس  ایمقوله

 ی شناسبیل خواهند نمود. آسیتحم  آنرا بر    ییر قهقراید و سیبه سمت فنای زودرس خواهند کش

دهد که همواره از مسائل و مشکالت جاری سازمان خود  یران مین امکان را به مدیع، اح و به موقیصح

از حاد شدن آن جلوگ باشند و  زاهدیند )نجفیری نمایمطلع  و  شناسی آسیب(.  61  ، 2016،  یزاده 

اد عواملی است که در بروز مشکالت و  یشناخت علل و بن  یاست که به معنا  معادل کلمه پاتولوژی

  یشرویتوانند روند توسعه و پ های مختلف نقش دارند و این عوامل بازدارنده میدر پدیده ها  چالش

یافتن عوامل سقوط یا چالش در روند ثابت    ، شناسیها را دچار مشکل سازند. هدف از آسیبپدیده

آسیب2006،  2ی نیمانز)   است  ها فعالیت اصطالح  انسان  ،شناسی(.  علوم  اصطالحات  بر  ، سایر  ی عالوه 

  ...سازمانی و    یک، مهندسی مجدد فرایندها، اثربخشیریزی استراتژ، برنامهیتیرینه مد یمفاهیم در زم

مرتبط با انسان   یهاها و چالشبیفقط ناشی از آس  یرا نیز مدنظر دارد. پایین بودن سطح اثربخش

، نامطلوب بودن ینظارت  ینیست، بلکه عوامل مهم دیگری همچون سازماندهی نامطلوب، ضعف بازوها

 
1. Pathology 
2. Manzini 
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پور، شجیع، رند )طالب یل قرار گی ه و تحلیو غیره نقش دارند که باید مورد تجز  یافهیفرایندهای وظ

تر  قیات جهت و شناخت دقل اطالع یه و تحلیتجزان  ین می(، که در ا81  ، 2018دار، علیزایی،  کشتی

جو، الزم و  ستم چارهیر عناصر سی و سا   یتیریمد   ی هاها، سبکها و روشه عملیساختار، تعامالت، رو

 (. 2014، 1)مولکات و سرب  است یضرور

 تحوالت و تغییر معرض در ورزشی  غیر هایسازمان مانند نیز ورزشی هایسازمان راستا این در 

(.  129  ، 2017  ،یصادق  کشاورز،  ، یفراهان ) گریبانند به دست خود ویژه مسائل با و دارند قرار محیطی

خراسان رضوی نیز روشن است. لذا ضروری است قبل از هر اقدام،    یاین موضوع در تکواندو  اهمیت

درست خود، در راستای حل   شناسیخود را بشناسد و با آسیب  هایاستان مشکالت و ضعف  یتکواندو

عواقب    ،صحیح و به موقع  شناسییعنی آسیب  ،مشکالت برآید. روشن است که بدون شناخت دردها

، انجام مطالعات و  بنابراینبه تبع آن جامعه تکواندو خواهد بود.    ودر انتظار ورزش استان    ریبانزیا

از اتالف وقت،    ول توجهی خواهد داشت  از تمام بعدها مزایای قاب  شناسیآسیب  هایتحقیقات در زمینه

، شناخت و تجزیه و تحلیل دقیق ییها جلوگیری خواهد نمود و از سومانند آن  و  یانسان  یرویبودجه، ن

اساسی اولین و  نارسایی سازمان،  به سوی    ترین تنگناها و  ایجاد تحول سازمانی و حرکت  برای  گام 

 (. 2014، یات و کامرانی)ب شودوضعیت مطلوب تلقی می

برد. معاون افشار،  یت موضوع مورد نظر پ ی تر به اهمقیتوان به طور دقیق مینه تحقیشیبه پ   یبا نگاه 

خبرگان   ی ذهن  یل الگوهایو تحل  یی تحت عنوان شناسا  ی( در پژوهش2021نژاد، طیبی )مرسل، فهیمی

الگویا  یت شنایرینظام مد  یرفتار  یهابیدر خصوص آس با آس  یذهن  یران، شش    ی هابیمرتبط 

-ی اسیان، سیگرات شامل، دانشی ب اولویکردند که به ترت  یی ران را شناسایا  ی ت شنایرینظام مد  یرفتار

  یصادق   و  کشاورز  ،ی فراهان  ان بودند.یگراان و مهارتیگراان، اخالق یگراان، ارتباطیگراتیریان، مد یگرا

  داتیتهد  و  هاضعف  ایران،  قهرمانی   ورزش  توسعه  راهبردهای  تدوین   عنوان  با   یپژوهش  در   زین(  2017)

  از  بودند  عبارت  آنان  از  یبرخ  که  کردند  ستیل  خبرگان  دگاه ید  از  را  کشور  در   یقهرمان  ورزش  توسعه

 سطح در ورزشی  تاسیسات و اماکن امکانات، مناسب توزیع عدم  بازیکنان،  گزینش نظام ناکارآمدی

 کمیته  جوانان، و ورزش وزارت جمله از کشور مختلف  یهابخش بین در مناسب هماهنگی  عدم  کشور،

 نظام در ضعف  ،  …  و فناوری و تحقیقات و علوم وزارت  پرورش، و آموزش وزارت المپیک، ملی

 گیریبهره عدم   علمی،  پتانسیل  با  قهرمانی ورزش بین مناسب ارتباط فقدان  مربیان، دستمزد پرداخت

 
1. Molcut & Sirb 
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 در فنی دانش نبودن بروز و علمی  ورزش، مدیریتی مختلف سطوح  در ورزش علمی متخصصین از

 در راهبردی  برنامه اجرای عدم  و  نبود گری،مربی  هایدوره ناکارآمدی  ورزشی، هایرشته از بسیاری

 کشور   سطح  در  یقهرمان  یهاورزش  شتریب  چه  هر  توسعه  جهت  ،ادامه  در  که  …  و   قهرمانی ورزش

 تدوین  ها،آن نمودن  استاندارد و کشور هایپایگاه   تجهیزات و اماکن بهبود  جمله  از  یشنهاداتیپ 

 توجه  قهرمانی، ورزش  در هافدراسیون عملکرد بهبود  ،یاحرفه  و  یقهرمان  سطح  در  ورزش استراتژی

 قوانین وجود عدم ،اثربخشی  به توجه عدم و کارآیی و آوریمدال بر  کشور ورزش مدیران از بسیاری

، رضوی ین راستا سجادیدر هم  .دادند  ارائه  را  ...  و  قهرمانی ورزش حوزه در مالی  حامیان از حمایتی

( پژوهش 2018و دوستی  آسیبه تدو  ی( هم در  ا  یشناسبین مدل  پرداختند و یساختار ورزش  ران 

ران یدر ساختار ورزش ا  یکپارچگینبود انسجام و    ی دهیش پدیدای پ   باعث کردند که    یی سارا شنا  یعوامل

از ساختار بوروکراتیشد؛ ایم ابهام در وظای ن عوامل عبارتند    یف و پراکندگ یف، تداخل در وظایک، 

 . فیوظا

شرفت ورزش  یموانع توسعه و پ   یبند تیو اولو  یی( با شناسا2017، رحیمی و رضوی )یزیقهرمان تبر

ا در  عواملشنا  دادند،  نشان  کرمان  اهم  ی ستان  نیهمچون  نبود  ت  مدارس،  در  شنا  ورزش  به  دادن 

ت  یحما  یبان برایشنا، عدم جذب پشت  هیأت سب در سطح کالن  منا  یزیرزان کارآمد و برنامهیربرنامه

ن و مسابقه،  یاستاندارد تمر  یو نبود استخرها  آنشبرد  یها در پ ت رسانهیرشته ، عدم حما این  در    ی مال

ان عوامل شش گانه،  ین در میشرفت شنا در کرمان هستند؛ همچنیمهم توسعه و پ   یاز موانع درون

اند.  نظر قرار گرفته  شرفت شنا مدین مانع توسعه و پ یتریبه عنوان اصل  یزیرت و برنامهیریموانع مد

با هدف بهبود    یمعاونت منابع انسان   یسشنابی، آسی ک مطالعه پژوهشی( در  2014)  یات و کامرانیب

 ی هاافتهیخود انتخاب کردند.  یو را به عنوان کار پژوهشیک یشناسبیعه با استفاده از مدل آسو توس

، ساختار  ی شغل  ء نش و استخدام، انتصابات و ارتقایچون گز  یی هابی از وجود آس  ی حاک   ،قین تحقیا

و در   یدر بخش رفتار  یت شغلیو امن  ی، رهبریت شغلیزش، رضای، انگیدر بخش ساختار  یسازمان

، اسدی، گودرزی و حمیدی ی گر قربانیبود. در پژوهش د  یانهیدر بخش زم  ییگرایب مشتریت آسینها

  ی هاران را ارائه نمودند. شاخصی ا  یورزش  یهاونیدر فدراس  یه انسانیسنجش سرما  ی(، الگو2016)

ه و ی، تعهد، تجریکار  یهایستگی ، دانش و مهارت، شایت، رهبریریزش، مدیچون انگ  یه انسانیسرما

ارزینیکارآفر از جمله عوامل سنجش و    ی معرف  یورزش  یهاونیدر فدراس  یانسان   یهاهیسرما  یاب ی، 

 شدند.  
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  یفراوان نظرهای   اظهار   و قات  یتحق   مطالعات، مختلف،   های  جنبه و   ابعاد   در   تکواندو     مورد   در

ها  برنامه و   سو   ک  ی از   ورزش،   یتجرب  اندرکاران  دست  و   یدانشگاه  قشر های تیفعال ت.اس شده 

 سوی از   متنوع   های  کتاب   و چاپ مقاالت   و   هاشی هما ،  یرعلمیغ    و   یعلم های  و  استراتژی

هایی که در حوزه تکواندو  از جمله پژوهش.  است داشته   ری  یچشمگ رشد     ری های اخ سال در   گر،  ید

( اشاره کرده که 2020زاده، خدایاری، قاسمی و راسخ )توان به پژوهش ایمانمی   ، در کشور انجام شده

ایشان در این پژوهش به این نتیجه رسیدند عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ـ فرهنگی، اداری،  

  ، تکنولوژیکی، امکانات و تجهیزات ورزشی را از عوامل موثر در توسعه تکواندو اعالم کردند و از این بین

  ی ر یخب  .مدیریت و اداری رتبه و اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل را به خود اختصاص داد  عوامل

ج در بخش  یران پرداختند. نتایا  یل سوات تکواندویبه تحل  ،ق خودیدر تحق  نیز  (2013)  یو معمار

  ی ان ملیاز حام  یریگها، عدم بهرهو در بخش ضعف  یالمللنین بیادیاز مشارکت در م  ی نقاط قوت حاک

  یشنهاداتین رشته مجموعه پ یت دولت از ایو حما  یجهان  یت در شورایبود. عضو  یکین رشته المپیدر ا

 ن عنوان شده بود.ین توسط محققآتوسعه  یبود که برا

  یهاراهبردها و برنامه یبه بررس یقی( در تحق2011عامری و الهی )، معماری، عربیر ین خبیهمچن 

ش ی، افزایالمللنیب  یهای، کسب کرسی ابیت در بخش بازاریکالن در توسعه تکواندو پرداختند. فعال

از   یقاتیبا مراکز تحق  یو برقرار  یا گ حرفهیت رسانه، توجه به مسابقات لیان، حمایمرب  یدانش نظر

خارج   هایهمچنین در بخش پژوهش ن در جهت توسعه ورزش تکواندو بود.یشنهادات محققیجمله پ 

های جدید برای ( در پژوهشی بیان کردند استفاده کامل از رسانه2021از کشور دیانلی و لینگیان )

های تکواندو یک مسئله اصلی است که توسعه پایدار و سالم تکواندو را ارتقا  ابداع رواج و آموزش روش

  ارتقاء تکواندو در تایوان باید ( در پژوهشی بیان کردند که برای توسعه و  2019)1وان و لو   بخشد.می

تا شرایط برای تمرین   ،ای داشتو تجهیزات تکواندو توجه ویژه  امکانات   نظیر  ،های این ورزشتزیرساخ

در  ( نیز به این موضوع اشاره داشتند که2013هالمن و بروئر )  وایکر،  تمامی تکواندوکاران فراهم شود. 

های مجهز، تجهیزات شخصی و  نات و تجهیزاتی مانند سالنرابطه با توسعه تکواندو، باید گفت که امکا

کیم و جیون   برای توسعه تکواندو مورد نیاز است.  ...آموزشی، وسایل کمک آموزشی، کمک آموزشی و  

 تکواندو   در  عملکرد  و  هافعالیت  نمودن  استاندارد  علت   به  ،راهبردی  ریزیبرنامه  که   دارند  اشاره(  2016)

 های سازمان  تا  است  نیاز  تکواندو  سطح  ءارتقا  جهت  در.  شودمی  کشورها  در  تکواندو  رشد  شودمی  سبب

 
1. Kwan & Lo 
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-برنامه این زمان  طول در و  دهند انجام ورزش این  مورد در مناسبی ریزیبرنامه  ،حوزه این در متولی

  تواندمی  تکواندو  در  راهبردی  ریزیبرنامه  به  توجه  عدم.  سازند  همراه  تغییرات  با  متناسب  را  هاریزی

، والدز بادیال،  پیرز گوترز  . گردد  ورزشی  رشته  این   ءارتقا  جهت   در  ها تالش   و   ها فعالیت  رفتن  هدر   سبب

به بررسی مقاالت چاپ شده در زمینه تکواندو در وب در پژوهشی  (  2017)  1گوتیرز گارسیا و هریرا 

های مختلف پرداخته مقاله به بررسی تکواندو در زمینه  340پرداختند که   2016تا سال    2آف ساینس 

آمد کمبود مقاالتی بودند که به مباحث مدیریتی تکواندو  که در این میان آنچه به چشم میبودند  

 همچنان  های علمی با رویکرد مدیریت راهبردی در ورزش کشور،  اما با وجود تالش ،پرداخته بودند
 در   یقهرمان خصوص ورزش  به  ،در  ورزش ها  استراتژی و   ها  برنامه   چرا   است که   یباق  سؤال   ن  یا

 که   ییهاا آنی  ؟کنندی نم   دایپ  ییاجرا ت  یقابل و   شوند   یم    مشکل دچار  نخست     مرحله همان  
 . ندارند   یچندان  مطلوب   ج  ینتا   شوند، یم   اجرا مدت   انیم و   مدت   کوتاه های  برنامه صورت     به

ای که تحقیق جامعی در زمینه  کند به گونهالبته این مساله به نوعی در تکواندوی ایران نیز صدق می

توسعه تکواندو در ایران صورت نگرفته و مقاالت مرتبط با تکواندوی در ایران بیشتر بر سطح خرد و  

 کالن   سطح  از  بیشتر(  های بدنی و ...سیبرقابتی، آ  تجربه  رقابتی،   های  مهارت)  ورزشکارانعملکرد  

  اندکرده  و عوامل استراتژیک و راهبردی تمرکز(  تکنولوژیکی  و   فرهنگیـ    اجتماعی   سیاسی،  اقتصادی،)

مدت فدراسیون جهانی و توجه مطابق با برنامه بلند  ، های استراتژیک تکواندوتوجه به تدوین برنامهکه  

، خدایاری، زاده)ایمان  نماید به جای ثبات مدیران در تکواندوی ایران ضروری می   ، به ثبات مدیریتی

 و  افزاریسخت  منابع   )هم  موجود  منابع   از  روشنی  درک   در این زمینه عدم (.  2020،  راسخقاسمی و  

  محدود  حدودی  تا  را  بخش  این  در  ریزیبرنامه  ورزش،  این  موفقیت  بر  یک  هر  تأثیر  و  افزاری(نرم  هم

 ریزی برنامه  مشکالت  بر  نیز  کمی  منابع  مورد  در  متقن  و  دقیق  اطالعات  فقدان  وجود،  این  با.  است  کرده

  کرده   ایجاد   ریزی تکواندوبرنامه  روند   در  را  زیادی   مشکالت  نیز  هدف  جامعه  اشتباه  برآورد.  افزایدمی

  اشتباه  تخمین  به   منجر  که  است  ورزش  در   عمومی   های دلیل وجود داده  به  عمدتا    این مساله   است.

 (. 233، 2014، ، سجادی، محمودی و ساعتچیاندوست قهفرخیعلی ) شودمی برنامه  بینی درپیش

به ضرورت شناخت مسائل و مشکالت موجود بر سر   ید به صورت تخصصیبا  ،ید هر رشته ورزشیشا

مناسب    یو سپس راهکارها  یایشناس  ،موجود  یهابیببرد و ابتدا آس  یشرفت خود پ یراه توسعه و پ 

در    اندکی   ی هانه تاکنون در کشورمان پژوهش ین زمیدر همرفت از هر مشکل ارائه گردد.  برون  یبرا

 
1. Pérez Gutiérrez, Valdés-Badilla, Gutiérrez-García & Herrera-Valenzuela 

2. Web of Science 
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-بیآس  ییر انجام شده و بحث شناسایاخ  یهاخصوص در سالت رشته ورزشی تکواندو بهیرینه مدیزم

 با   ن، یب  نیا  در   رسد.یبه نظر م   یضرور   یاو منطقه  ی ژه با نگاه محلیوبه  ،ن رشتهیموجود در ا  یها

و    یایمزا  به  توجه از یک سو  و سرگرمی جوانان  فراغت  اوقات  با    یهایباز  یهامدال  تعدادمرتبط 

  و  رانیمد  دغدغه  شهیهم  تکواندو  ر،یاخ  یهاسال  در  کشور  توجه  قابل  شرفتیپ   به  توجه  با  و  کیالمپ

 و   کی المپ  مختلف  مسابقات  در  گذشته  یهاسال  در  رانیا  اگرچه  اما  است  بوده  کشور  اندرکاران  دست

  هااین موفقیت  در  یادیز  نوسانات  معموال   اما  کند،   کسب  یرنگارنگ  یهامدال  توانسته  تکواندو  یجهان

  در  تمشکال  و   چالش  وجود  یبرا  یروشن  نشانه  تواندیم   نیا  که  داشته  وجود  یالمللنیب  مسابقات   در

از ا(2020زاده، خدایاری، قاسمی و راسخ،  ایمان)  باشد  نهیزم  نیا قات متعدد و  ین رو، انجام تحقی. 

بهره و  تجرب  یریگاستفاده  از  پ یمطلوب  و  نظرات  مربیات،  ورزشکاران،  نظران ان و صاحبیشنهادات 

  ی ته ملی، کمو جوانان  ر وزارت ورزشینظ  ،یزان ورزشیرعرصه تکواندو، سبب خواهد شد که برنامه

ن نقطه نظرات و اتخاذ  یبا توجه به ا  ... و    های استانی و شهرستانهائتیون تکواندو، هیفدراسک،  یالمپ

نه حرکت کرده و در توسعه هرچه ین زمیق در ایآگاهانه و دق  ی ، با نگاهیاصول  یزیرر و برنامهیتداب

 گام بردارند.  های مختلفدر کشور و استامتکواندو  یورزش رشته یشتر بعد قهرمانیب

ق آمار فدراسیون تکواندو ، علیرغم اینکه هیأت تکواندو استان خراسان رضوی اخیرا جایگاه خود را  طب

 ورزشکاران   برگزاری مسابقات متعدد و اعزامارتقاء داده است و اقدام به    3به رتبه    28در کشور از رتبه  

م یتاسفانه شاهد آن هستمکرده است، اما این اقدامات کافی نبوده و    هایی با سطوح مختلفبه رقابت

نتوانسته به طور پیوسته افتخاری   و  ده استید در کشور خوش ندرخشید و شا یطور که باکه استان ، آن

المللی نظیر جهانی و آسیایی کسب  از جهت کسب مقام قهرمانی و یا مدالی از حضور در مسابقات بین

پتانسیظرفبه  با توجه  البته    نماید. در   یرزم  یهاگر رشتهین سوابق دیموجود و همچن  یهالیت و 

و    یدر سطح مل  یسته و درخوری گاه شایتواند جای استان م  یجه گرفت، تکواندویتوان نتیاستان م

و    یات یعمل  ی تواند به حصول و راهکارهایم  یقات کاربردیداشته باشد که انجام تحق  یالمللنیب  یحت

-ار دستیاخت  در  ییق، راهکارهاین تحقیج اید است نتایام  .(2018)درحی،    ر زمینه منجر شودقابل د

ورزشا فدراس  ،ندرکاران  جمله  و  ی از  تکواندو  رضو  یاستان  یهاهیأتون  خراسان  جمله  جهت    ،یاز 

 ی ج پژوهش حاضر با بررسیت نتای و در نها توسعه و ارتقاء تکواندو قرار داده    یبهتر در راستا  یزیربرنامه

 منتج گردد. به اقدام،  یمنته ی و علم یاصول یخبرگان به راهکارها  یذهن یالگو

 

 



 خوشکام: الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب شناسی مشکالت...                                               263

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 پژوهش روش
لحاظ گردآوری های کاربردی و اکتشافی، بهت، از نوع پژوهشیپژوهش حاضر بر اساس هدف و ماه

کیو،    ی و با توجه به استفاده از روش شناس ی های توصیفی ـ اکتشافاطالعات، از نوع پژوهشها و داده

شامل به کارگیری توامان   یشناسی کیو، روشباشد. روشی( م یـ کم  یفیهای آمیخته )کاز نوع پژوهش

  است؛ بنابراین، نتایج بررسی و تحلیل اطالعات به دست آمده دراین پژوهش   ی و کم  ی فیهای کروش

به عالوه    راستایی این بررسیاستخراج عوامل اصلی مورد اشاره در مطالعات پیشین و هم  برگیرنده  در

از یدر بخش مصاحبه ن  نظران است.ها و تفکرات صاحبدیدگاه  استخراج انجام مصاحبه کیو برای   ز 

محور   یکدگذار  یهاک یتکن و  تلخیباز  فی،  و  داده  یلترگذاریص  استخراج  بهره    یهادر جهت  خام 

مانند تحلیل عاملی کیو   ،بندی افرادهای آماری برای دستههمچنین از بعد کمی، از روشگرفته شد.  

شود و از آنجا که هدف اصلی این روش، آشکار ساختن الگوهای  های اصلی استفاده میو تحلیل مؤلفه

رات مختلفی دارند، به روش پژوهش کیفی نیز  مختلف تفکر است نه شمارش تعداد افرادی که تفک

گونهتر  نزدیک ساخت  برای  ذهنی  نظرات  از  روش،  این  دیدگاه است.  استفاده  شناسی  متفاوت  های 

تکواندو در   یه نخبگان رشته ورزشی ق را کلی ن تحقیا  یجامعه آمار  .(2010:287،    1)دوئنکمنکند  می

رضو باز  3که حداقل    یخراسان  ل  یسال سابقه  سال سابقه    3استان، حداقل    یا حرفه  ی هاگیدر 

تکواندو  یگریمرب اول  دارا  یدر سطوح  و  قهرمان  یاستان  یک  استان  یحداقل  مل ی در سطوح  یا    ی، 

نفر به عنوان   30ط عنوان شده تعدادینظر به شرا  نین بیدادند، که از ایل م یبودند، تشک  یالمللنیب

آمار استان    شدند.   یی ق شناسایتحق  یجامعه  تکواندو  با همکاری هیأت  افراد  این  مشخصات تمامی 

ق، جامعه با  یق جامعه تحقیهدفمند و انتخاب دق  یری گبا توجه نمونه  خراسان رضوی تهیه گردید و

نفر    30ن هر  یاستفاده شد. بنابرا  ینمونه آمار  یبرا  ینمونه یکسان در نظر گرفته شده و از سرشمار

به شرح زیر   های اجرایی پژوهشگام  شدند.  یمعرف  یعنوان نمونه آمار  تکواندو به  ینخبه رشته ورزش

 باشد: می

،  یونیزیو تلو  ییویراد  ی ها، کتب، مناظرهیان مقاالت علمیاز م  یاکتابخانه  مطالعات ه  یدر گام اول و بر پا

  گردید،اطالعات مربوط به هدف پژوهش استخراج    یتمام   ... ها و مجالت و  لمیها، فها، یادداشتروزنامه

 ی ریگن اساس با استفاده از نمونهیگفتمان استفاده شد. بر هم  یل فضایتکم  یاز مصاحبه براسپس  

نه مصاحبه به عمل آمد.  ین زمیتجربه و تخصص در ا یافراد دارا  از از هفت نفر ی هدفمند و گلوله برف

 
1. Duenckman 
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نان یشان اطمیآزادانه بوده و به ا  افراد کامال   یاز سو  ، پژوهش  نیح است که مشارکت در ایالزم به توض

ها  داده  یخواهند ماند. جهت انجام مصاحبه و گردآور  یها به صورت محرمانه باقداده شد که پاسخ آن

استفاده شد. مدت زمان انجام هر مصاحبه،    1ی ـ مشارکت  ی افته و به صورت تعاملیمه ساختاریاز روش ن

بویدق  15-20 توسط گوشد که مصاحبه قه  م  یها  نهایتلفن همراه، ضبط  در  اتمام  یشد.  از  ت پس 

  یهاکیز از تکنیدر بخش مصاحبه ن. شد  یسازییو نها  یسازادهیها، اطالعات در قالب متن پ مصاحبه 

در   خام بهره گرفته شد.   یهادر جهت استخراج داده  یلترگذاریص و فی، تلخیباز و محور  یکد گذار

ق و مصاحبه با خبرگان با یات تحقیمرور ادب  یه اطالعات برآمده از مرحله اول و دوم یعنین گام کلیا

فضاییکد و  شده  ادغام  تحق  یگر  ازیگفتمان  پس  مجموعه  این  نهادند.  بنا  را  به   ، گردآوری  ق  باید 

های  ها انتخاب کرد؛ بنابراین، از عبارتبین آنهای کوتاه و منقطع تبدیل شود تا بتوان نمونه را از  عبارت

از مبان انجام مصاحبهنظری پژوهش یعنی یافته  ی مناسب و دلخواه که  ها به دست آمده  ها و نتایج 

   آوری شد.با هدف پژوهش داشتند جمع یهایی که ارتباط زیاداست، آن 

ادامه آس این    در  با  از بررسی در دو    یسان رضواموجود در تکواندو خر  یهابیعبارات مرتبط  پس 

ها مانند  ، انجام تغییرهای الزم برای روایی عبارتیت ورزشیریخبرگان مد   مرحله توسط چهار تن از

ابهام آنحذف عبارت یا رفع  نهایی    یهابه عنوان عبارت  عبارت  46ها، تعداد  های مشابه و تکراری 

کیو انتخاب بین بیست تا هشتاد نمونه از   شناسیدر روش  . ب شدکیو در پژوهش حاضر انتخا   نمونه

کند. بنابراین های مختلف نسبت به یک موضوع کفایت می دستیابی به دیدگاه  یافراد مورد بررسی برا

ی افراد  شود؛ بلکه نمونهگیری احتمالی انجام نمیهای نمونهکنندگان ازطریق روشانتخاب مشارکت

اندازهمعموال  به طور   با  انتخاب می شود  یهاهدفمند و  هدفمند و    یری گنمونه  به   با توجه.  کوچک 

نمونه   یبرا  یق، جامعه با نمونه یکسان در نظر گرفته شده و از سرشماریق جامعه تحقیانتخاب دق

  شدند.   یمعرف  یتکواندو به عنوان نمونه آمار  ینفر نخبه رشته ورزش  30ن هر  یاستفاده شد. بنابرا  یآمار

به رشته ورزشی تکواندو و تسلط کامل به وضعیت تکواندو    نسبت  لیل انتخاب این خبرگان دانش کافید

کنندگان خواسته شد تا بر اساس دستورالعمل بعد، از مشارکت  مرحله  در  در استان خراسان رضوی بود.

شکل که عبارات    نی. به اها روی نمودار کیو کنندسازی کیو اقدام به قراردادن هرکدام ازکارتمرتب

ق با  یت خبرگان تحقیرد. در نها یگیق قرار میار خبرگان تحقینوشته و در اخت  ی هر کارت  یو بر رویک

برای انجام این پژوهش  (.  1ند )شکل  ینمای نمودار م  یعبارات بر رو  یگذاریعبارات اقدام به جا  یبررس

 
1. Collaborative/Interactive Interviews 
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،  1  ونزی ستورکسن و استنگسن، ایاستفاده شده است )ال  یاز نمودار کیو با توزیع نرمال و توزیع اجبار

که به    -5کنندگان از درجه  عبارت کیو توسط مشارکت  46دادن    (. این نمودار برای قرار2010،  398

ر با عبارت کیو مد نظر ین تاثیشتریکه به معنای ب+  5است تا    ر با عبارت مورد نظرین تاثیمعنای کمتر

بود شده  تعبیه  از  .است،  مشارکت مرتب  پس  توسط  تحلسازی  پژوهش،  عاملیکنندگان  با  یک  یل  و 

و تفاوت  یل عاملی کیوه اجرا، تحلیرفت. از نظر شیانجام پذ  26نسخه     SPSSاستفاده از نرم افزار   

و، به  یل عاملی کینجاست که در تحلین در ایادیل عاملی معمولی ندارد؛ اما تفاوت بنیچندانی با تحل

شود و افراد براساس  یده میان افراد مشارکت کننده سنجیرها، همبستگی میمتغان  یجای همبستگی م

 (. 2010، 288شوند )دوئنکمن، یم یبندشان دستهنوع نگرش

از    یفیباشد. در بخش کیک میقابل تفک  یو کم  یفین پژوهش در دو بخش کیابزار مورد استفاده در ا

انتقال اطالعات برآمده    یو برایاز نمودار ک  ی و در بخش کم  یو مشارکت  ی ق مصاحبه با روش تعاملیطر

و ی ابزار که در روش ک  ییو محتوا  ی صور  ییاستفاده شد. روا  یع نرمال و اجباریبا توز  یفیاز بخش ک

 ی ت ورزش یرین مدید سه تن از متخصصیی و بدهد، به تایت عبارات و  نمودار کیست حکم به جامعیبا یم

کنندگان دریافت  ها ازمشارکتسازی کارتردهایی که پژوهشگر هنگام مرتبافزون برآن، بازخو د. یرس

بدهد )    سنجش موضوع پژوهش انتخاب شده است،   یهای مناسبی براکرد، نماینگر این بودکه عبارت

تاکاهاش2زاوا ییوش و  طاهارا   ، اوکوموتو   ، یواسه  پا2016،  628،  ی،  سنجش  جهت  و    ییای(.  نمودار 

گذاران خواسته شد ن رو از چهار تن از نمره یمصححان استفاده شد. از ا ییایروش پاو از یک یهاکارت

شکل شماره   باشد.یمصححان م  یی ای دهنده پانشان  78/0یب همبستگیند. ضریل نمایکه نمودار را تکم

 دهد. یکنندگان نشان ممشارکت یو را برایک یسازنمودار و ساختار مرتب 1

 
 و یک   نمودار ـ 1 شکل

Figure 1 - Q diagram 

 
1. Ellingsen, Størksen & Stephens  

2. Yoshizawa 
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ها نوشته شد و در  کارت  یو بر رویشده و در قالب عبارات ک  یینها  یها کدگذاردر مرحله آخر داده

کمشرکت  ار  یاخت بخش  در  گرفت.  قرار  مرتب  یکنندگان  از  عباراتپس  امتیازدهی    هنحو   ،سازی 

از   ثبت    آنها هرکدام  بود،  در    سازیهای مرتبداده  و   گردیدتوسط فرم مخصوصی که طراحی شده 

های مشابه استفاده  های کمی برای شناسایی ذهنیتپژوهش  در ادامه از رویه  وارد شد.  26SPSSافزار  نرم

علت استفاد از تحلیل عاملی کیو  شود. بدین منظور از روش آماری تحلیل عاملی کیو استفاده شد. می

شوند. با وجود  بندی میعاملی، افراد به جای متغیرها دستهد شود در فرآیند تحلیل  یکأ تا ت  این است

(.  288؛  2010آماری هیچ اختالفی بین تحلیل عاملی کیو و عادی وجود ندارد )دوئنکمن،    این، از نظر

ها  برای انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول است، استفاده شد. عامل

است، اعداد استخراج شده   یچرخش متعامد است، چرخش یافتند. گفتن  به روش واریماکس که نوعی

  یهابیمرتبط با آس  یهان اساس یافتهیبر همباشند.  یهای اصلی ماز تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفه

 گردد. یز ارائه مین  یموجود در تکواندو خراسان رضو 
 

 هاافتهی
  1افراد مشارکت کننده در پژوهش در جدول شماره  شناختی  های مربوط به اطالعات جمعیتیافته

 باشد. قابل مشاهده می
 

 پژوهش در کنندهمشارکت افراد  یشناختتیجمع اطالعاتـ  1جدول 
Table 1 - Demographic information of the participants in the study 
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 پژوهش در کنندهمشارکت  افراد یشناختتیجمع اطالعاتـ  2جدول ادامة 
Table 1 - Demographic information of the participants in the study 
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 پژوهش در کنندهمشارکت  افراد یشناختتیجمع اطالعاتـ  3جدول ادامة 
Table 1 - Demographic information of the participants in the study 
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 پژوهش در کنندهمشارکت  افراد یشناختتیجمع اطالعاتـ  4جدول ادامة 
Table 1 - Demographic information of the participants in the study 
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یافته بر اطالعات جمعیت شناختی که در جدول شماره  پایه  از  است،    2های حاصل  مشاهده  قابل 

سنی    ،داشتند که بیشتر افراد  نفر در این پژوهش مشارکت  15یابیم از هر دو جنس مرد و زن  درمی

سال داشتند و  اکثر افراد متأهل بودند و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم بودند. از   60تا    51بین  

تکواندو خراسان رضوی   هیأتطح  نفر سابقه فعالیت در س   25تعداد    ، در پژوهش  کنندهشرکتبین افراد  

ای تکواندو را داشتند. همچنین سال سابقه بازی در سطوح حرفه  7تا    4را داشتند و بیشتر این افراد  

رشته ورزشی تکواندو    گری در سطوح استانی و کشوری درسال سابقه مربی  13بیشتر افراد حداقل  

 بودند. 
کتشافی، تحلیل عاملی کیو نیز از دو مرحله تشکیل در ادامه نتایج پژوهش، به مثابه تحلیل عاملی ا

ها به طوری که قابل  ها استخراج شده و در مرحله دوم چرخش عاملشود؛ در مرحله اول عاملمی

های مرحله شود. البته انجام مرحله دوم زمانی ضرورت دارد که تفسیر عاملمیتفسیر باشند، انجام  

ی نباشد؛  آسانی  به  عنوان    ی عندوم  تعرن آ  توانن  مشخصی   یهاتیذهنبه  را  برا  فیها  انجام    یکرد. 

ها  استخراج عامل  یهاوه یش  نیتر  جیاز را  ، یاصل  یهاروش مولفه   ویک  یعامل   لیتحل  ی ابتداییمرحله 

 خالصه شده است. 2و در جدول یک ی ل عاملیج تحلینتا  .باشدمی
 

 و یک  یعامل لیتحل جینتا -2جدول  

Table 2 - Results of Q factor analysis 

 مجموع چرخشی مجذور بارها
The total rotational square of the 

bars 

 مجموع استخراج مجذور بارها
Total squares extraction Bars ف یرد  

Row  درصد تجمعی 

The cumulative 
percentage 

 درصد از واریانس 

Percentage of 
variance 

 کل 

Total 

تجمعی درصد   

The cumulative 
percentage 

16/35 16/35 6/54 16/35 1 
27/61 11/26 4/50 27/61 2 
37/54 9/92 3/97 37/54 3 
46/46 8/91 3/56 46/46 4 
52/74 6/28 2/51 52/74 5 
58/74 6/00 2/40 58/74 6 
64/36 5/62 2/24 64/36 7 
69/48 5/12 2/04 69/48 8 
73/85 4/36 1/74 73/85 9 
77/72 3/87 1/55 77/72 10 
81/00 3/27 1/31 81/00 11 
83/90 2/90 1/16 83/90 12 
86/69 2/79 1/11 86/69 13 
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ن  یشده است که ا  ییعامل شناسا   13دگاه افراد، جمعا  یدهد که با توجه به دینشان م  2جدول شماره  

گونه که در جدول  همان دهند. یپوشش م ن و  ییانس کل را تبیدرصد از وار  69/86عامل حدود    13

توان بر اساس می  ،های شناسایی شده راهای تبیین شده آسیباشاره شده ، کل واریانس  2شماره  

،  1. به این صورت که موانع شناسایی شده در الگوی ذهنی شماره  کرداهمیت الگوهای ذهنی بیان  

کند.  ر بیشتری از واریانس کل را تبیین میاهمیت بیشتری از دیگر الگوهای ذهنی دارد؛ زیرا مقادی

گانه به همان ترتیبی است که در  های شناسایی شده در الگوهای ذهنی سیزده بنابراین، اهمیت آسیب

مناسب از آزمون سنگ  یهاص و انتخاب تعداد عاملیتشخ یبرادر ادامه  آمده است. 2جدول شماره 

 ذهنی(   )الگوی  عوامل  همان  یا  یک  باالی  ویژه  مقادیر  با  هایعامل   نمودار،  این  در  زه استفاده شد.یر

 ش گذاشته  یبه نما    Yو    Xها را در دو محور  ت عاملیوضع  2شکل شماره  .  هستند  مشخص  کامال   اصلی

 است.

 
 زهیرها در نمودار سنگعامل تیوضع -2شکل 

Figure 2 - Status of agents in the gravel diagram 
 

ژه  یر ویمناسب مقاد  یهاانتخاب تعداد عامل  یبرا  ،قابل مشاهده است  2در شکل شماره  طور که  همان

س  یها از ماترعامل   یی شناسا  ر ویتفس   ین برایهمچن  رند.یگید و انتخاب قرار مییز مورد تاین1بزرگتر از  

-مشارکتک از  یشود که کدام  یس مشخص م ین ماتریها استفاده شد. به کمک اافته عاملیچرخش

 اند. شده ی ذهن یک از الگوهایجاد هر یکنندگان باعث ا
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 ها عامل افتهیچرخش سیماتر ـ 3 جدول

Table 5- Rotated matrix of agents 
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 هاعامل افتهیچرخش سیماتر ـ 3 جدولادامة 

Table 5- Rotated matrix of agents 

 
 

  ی ذهن یب در کدام الگوینکه کدام آسین اییتع یبرا ،مشخص است 3شماره در جدول   کهطور همان

ت،  س چرخش یافته عاملیاز ماتر  ،ردیگیم یجا ده اـس تفاده ـش ن عدد مثبت یکه بزرگتریطورها اـس

ــان  ،یذهن یهر الگو یبرا ــ یدهنده جانش ــماره یز میب در آن الگو نیگرفتن آس ــد. جدول ش   4باش

 دهد.یرا نشان م  یذهن یالگوها  ییجه نهاینت
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 الگوهای ذهنی  ـ 4جدول 

Table 4 - Mental patterns 
 شماره

Number 
 )عوامل کیو(  هابیآس

Damages (Q Factors) 

 ی ذهن یالگوها

Mental patterns 

1 

 قبل  یهاران موفق دورهیشکسوتان و مدیات پیاستفاده نکردن ازتجرب 
Do not use the experiences of your veterans and successful 

managers of previous periods 

   ییگرا تجربه

Empiricism 

 پوشان و قهرمانان یمل یناتوان  یهاکشف شاخص
Discover the indicators of disability of nationals and heroes 

شکسوتان و خبرگان تکواندو در مسائل خرد و کالن تکواندو یپ یریعدم به کارگ  

Do not use Taekwondo veterans and experts in small and large 

Taekwondo issues 
 شکسوتان یقهرمانان و پ یشتیعدم توجه به امور مع

Not paying attention to the livelihood of your heroes and 

veterans 
سته یق نکردن از قهرمانان در سطح باال و شا یان و تشو یازمرب  یعدم قدردان   

Not appreciating the coaches and not encouraging the 

champions at a high and worthy level 

2 

 ه یپا  یسن یهامربوط به رده ی هایباز  یضعف در برگزار
Weakness in holding games related to basic age categories 

 ی یگرادانش
Scholars 

 در خصوص تکواندو  یتخصص ی هاشی ها و همانشست  یعدم برگزار

Failure to hold specialized meetings and conferences on 

Taekwondo 
 ان )توسعه آموزش( یه و مدرن مرب یضعف در آموزش پا 

Weaknesses in basic and modern training of trainers (training 

development) 
 تکواندو  یعدم توسعه علم

Lack of scientific development of Taekwondo 
 تکواندو  یتخصص یهایها و آکادمکمبود باشگاه

Lack of specialized taekwondo clubs and academies 
ه استان ی پان بلندیمسئول ی ت ناکافیحما   

Insufficient support of high-ranking officials of the province 
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 الگوهای ذهنی  ـ 4جدول ادامة 

Table 4 - Mental patterns 
 شماره

Number 

 )عوامل کیو(  هابیآس

Damages (Q Factors) 
 ی ذهن یالگوها

Mental patterns 

3 

 ن رشته ی به توسعه ورزش بانوان در ا  یعدم توجه کاف
Insufficient attention to the development of women's sports in 

this field 
 ی یگراجوان

Youthism جوان و متخصص  یروین  یریعدم به کارگ 
Lack of employment of young and specialized force 

4 

 ی ان نخبه خارجیمرب  یریعدم به کارگ
Not employing elite foreign coaches 

 ی یگراتخصص

Specialization 

ها استان و شهرستان هیأتن در یو استفاده از متخصص یساالرسته ینبود شا  
Lack of meritocracy and the use of specialists in the provincial 

and city boards 
ان و   یدان ندادن به مرب یو م ی خاص درمسابقات برون مرز  یاشرکت دادن عده

 ورزشکاران 
Participation of certain individuals in overseas competitions and 

not giving coaches and athletes a field 

5 

 ی وکشور یاو منطقه یاستان  یهایمنظم باز یعدم برگزار
Lack of regular provincial, regional and national games 

 ی یگرارقابت

Competitionism 

 ه به طور منظمیپا  یسن ی هامسابقات دررده یعدم برگزار
Not holding regular competitions in basic age categories 

ک یو المپ یجهان  یهامدت جهت شرکت درتورنمنتبلند  یهایزی رعدم برنامه   
Lack of long-term planning to participate in world and Olympic 

tournaments 
 دوستانه خارج از استان و کشور  ی هامسابقات و تورنمنت یبرگزارعدم 

Not holding friendly competitions and tournaments outside the 
province and the country 

6 

 ها تکواندو استان و شهرستان یهاهیأتدر  ی کمبود اعتبارات مال
Lack of financial credits in provincial and city taekwondo 

delegations 

 ی یگرا یحام

Sponsorship 

 ان قهرمان پرور در استان وکشور یت از مرب ی عدم حما
Lack of support for heroic coaches in the province and the 

country 
   یان مالیدر جذب اسپانسر و حام یناتوان 

Inability to attract sponsors  
استان  یدر ورزش تکواندو  یان مالیعدم ورود حام  

No entry of sponsors in the province's taekwondo sport 
 ی خصوص یهات از باشگاهی عدم حما

Lack of support for private clubs  
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 الگوهای ذهنی  ـ 4جدول ادامة 

Table 4 - Mental patterns 
 شماره

Number 

 )عوامل کیو(  هابیآس

Damages (Q Factors) 
 ی ذهن یالگوها

Mental patterns 

7 

 ها درکشور مدت جهت کشف استعدادها و پرورش آنهدفمند و بلند یزی رعدم برنامه 

Lack of purposeful and long-term planning to discover talents 

and cultivate them in the country 
 ی یگراراهبرد

Strategicism  ضعف در بخش پژوهش 

Weakness in research 

8 

 ی و داور یگریمرب  یهاشرکت دردوره  یهانهیباالبودن هز
High company costs during coaching and refereeing 

 ی یگرایماد
Materialism 

 یی افزا دانش یهانه کالس ها و کارگاهیباال بودن هز 
High cost of classes and training workshops 

 شرکت درمسابقات درون و برون استان  ی هانهیباال بودن هز 

High costs of participating in competitions inside and outside 

the province 

9 

 یرسانو اطالع  یضعف دربخش روابط عموم

Weaknesses in public relations and information 

 ی یگرا ارتباط
Communication 

   یها، مراکز و موسسات علمضعف در ارتباط با دانشگا
Weaknesses in connection with universities, centers and 

scientific institutions 
 ها  رسانه ی بان یت و پشتی عدم حما

Lack of media support 

 ها با آموزش و پرورش  هیأتون و یفدراس یعدم همکار

Lack of cooperation between the federation and the delegations 

with education 
رنگ رشته تکواندو در آموزش و پرورش عدم حضور پر  

Lack of prominent presence of Taekwondo in education 

10 

ی افزارو نرم  یافزارکمبود امکانات سخت  
Lack of hardware and software facilities 

 ی یگرارساختیز
Infrastructuralism 

 یکیمدرن و الکترون  ی زات ورزشیکمبود امکانات و تجه
Lack of modern and electronic sports facilities and equipment 

تکواندو  یرشته ورزش یتخصص یهانبود اماکن و سالن  

There were no specialized places and halls for Taekwondo 
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 الگوهای ذهنی  ـ 4جدول ادامة 

Table 4 - Mental patterns 
 شماره

Number 

 )عوامل کیو(  هابیآس

Damages (Q Factors) 
 ی ذهن یالگوها

Mental patterns 

11 

 ن و مقررات یقوان  یرسان عدم به روز
Failure to update rules and regulations 

 یی گرا ساختار
Structuralism 

 تکواندو یهانبود ساختار مناسب در هیأت
Lack of proper structure in Taekwondo teams 

 ها  متخصص در هیأت یروینبود ن 

Lack of expert staff in the delegations 

12 

 ی المللن یب  ی هاینداشتن کرس
Lack of international seats یی را گجهان 

Universalism  ی ون جهان یه با فدراسینبود رابطه دوسو 
Lack of bilateral relations with the World Federation 

13 

 یبازآموز یهاان در دورهیمرب  یعدم آموزش کاف

Insufficient training of trainers in retraining courses 

 یی گرا آموزش
Educationalism 

یبازآموز  یهاداوران دردوره یعدم آموزش کاف  
Insufficient training of judges in retraining courses 

شناسانه بیآس یتخصص ی هاها و نشستشی هما یعدم برگزار  
Failure to hold specialized conferences and pathological 

meetings 
 

 همچنین   و  کیو  عوامل  به  خبرگان  سوی  از  داده شده  امتیازات  بر اساس  و  ذکر شده  موارد  به  توجه  با

  و  عقاید   تفسیر  و   تحلیل   خبرگان،  سوی  از  کیو   نمودار  در  ها کارت  گذاریارزش   نحوة  و   ها مصاحبه 

 می باشد.  3به شرح شکل  ذهنی الگوهای این. است گرفته صورت ذهنی الگوی هر هایدیدگاه
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 شده ییشناسا یذهن  یالگوها ـ 3شکل

Figure 3 - Identified mental patterns 
 

 ی ریگجهینت و بحث
اقداماتیتراز مهم  یکی ارتقاکه سازمان  ین  برای  انجام م  یاثربخش  ءهای موفق  -بیدهند آسیخود 

ک طرح ین جزء استقرار  یتراغلب به عنوان حساس  ،یشناسبیح و به موقع است. آسیصح  یشناس

که اگر   یی هابیشود، آس یآغاز م یشناسبیگردد. بهبود سازمان با مرحله آسیم  یبهبود سازمان تلق

را بر سازمان   ییر قهقراید و سیبه موقع شناخته نشوند، سازمان را به سمت فنای زودرس خواهند کش

همواره از   دهد که  یران مین امکان را به مدیح و به موقع، ایصح  یشناس بیل خواهد نمود. آسیتحم

زاده و  یند )نجفیری نمایمسائل و مشکالت جاری سازمان خود مطلع باشند و از حاد شدن آن جلوگ

توان چشم یها نمسازمان  یبرا  یشناسبیت آسی(. با توجه به آنچه گفته شد از اهم62،  2016،  یزاهد

ایندیپوش امروزسازمان  ،  جامعه  در  اجتماع   یها  نظر  سیاز  غ   یاقتصاد،  ی اسی،  و  یو  مهم  نقش  ره 

اند، پژوهش حاضر ها پرداختهن سازمانیا  یبه بررس  یمعدود  یهاکنند و پژوهشیفا میا  یریانکارناپذ

شناسا هدف  تحل  ییبا  الگوهایو  خصوص    ی ذهن  ی ل  در  مشکالت آسیبخبرگان   ورزش   شناسی 
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در  یذهن یالگو 13و، یک حاصل از روش یهاه یافتهیانجام شده است. بر پا یخراسان رضو  یتکواندو

  یذهن یتکواندو در استان به دست آمد که در ادامه در مورد هرکدام از الگوها یشناسبیخصوص آس

 مطرح خواهد شد.   یمباحث

پا .  بود  ییگراتجربه  ی ذهن  ی الگو  پژوهش،  نیا  در   شده  یی شناسا  ی ذهن  یالگو  نیاول اندیبر  شه  یه 

ن رشته یران و قهرمانان سابق ای شکسوتان، مد یاستفاده از پ ن پژوهش، فقدان  یمشترک خبرگان در ا

ر، قهرمان،  یدر استان شده است. مد  یکیالمپ  ین رشته ورزشیب به بدنه ایدر استان، موجب آس  یورزش

تکواندو   یخود را صرف آموزش، پرورش و کسب رشته ورزش  یاز زندگ  یمیش از نیکه ب  ... و    یمرب

ها، از  هیأت ون و  یرتبه در فدراسی ران عالیر مدییها، باال رفتن سن یا تغاستیر سیینموده است، با تغ

ه علم و تجربه به دست  یاست که کل  ی ن در حال یشوند؛ ا  ی مرکز توجهات خارج شده و کنار گذاشته م

قرار نخواهد گرفت.    یگریار دیاخت  ز، بالستفاده مانده و دریها ننار رفتن آنن چند سال با کیآمده در ا

به ذهن متبادر    «ت دانشیریمد»  یت یعنیریدر مد  یکاربرد  یب مفهومین آسیتر به اقیدق  یبا نگاه

، محمودی، رئیسیون، یشود )نعمتی ف م یز تعرید دانش نیتولو باز  یریت دانش که یادگیریشود. مدیم

ت دانش در  یریمد  یریکارگشود. با بهیب محسوب مین آسید گمشده ایکل  ی (، به عبارت205  ،2015

به   یها اتفاق افتاده و از نسلدر سازمان یره دانش به خوبیو ذخ یری م، به کارگیها، خلق، تسهسازمان

ن که  یابا توجه به    (. 99  ،2018، اسدی، احمدی، محمودی،  یگر منتقل خواهد شد )درگاه ینسل د

شود، یاستان به کار گرفته نم  یتکواندو  هیأتژه  یها به وت دانش به طور تمام و کمال در سازمانیریمد

گر بهره برد.  ید  یبه گونه  ین رشته ورزشیشکسوتان و قهرمانان ای ست از تجربه و دانش پ یبای لذا م

پ یکم  یاندازراه از    هیأتشکسوتان در  یته مشاوران و  استفاده  تجربه دریمربتکواندو،  با  ها و  میت  ان 

، استفاده از خبرگان تکواندو در کنار قهرمانان جوان به عنوان منتور، ی ران فنیها به عنوان مدباشگاه

ت از یصندوق حما  یاندازتکواندو، راه  یدر مسابقات ورزش  یو نظارت  ی، سرپرستیف فنیسپردن وظا

ت دانش در جهت انتقال موثر دانش، از جمله یرینظام مد   یاندازت راهیشکسوتان و در نها یقهرمانان و پ 

( در  2010)  ، لین و چانگهسیائو  شود.یشنهاد م یز پ یب نین آسیبرون رفت از ا  یاست که برا  یموارد

در جهت  بررسی خود    اشاره  خود  های  بررسی  از  پس  تایوان،  کشور  در  تکواندو  ورزش  توسعه های 

 ورزش   به  مرتبط  های گروه  تمامی  نظرات  از  استفاده  و  پویا  راهبردی  شورای  از  برخورداری  که  داشتند

  منجر   کشور  در  ورزش  این  رشد  به   تواندمی  ورزشکاران تکواندو  و  پیشکسوتان، مربیان  جمله  از  تکواندو

 . گردد
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ت یبر اساس ذهن  .بود  ییگرادانش  یذهن   یالگو  شد،   یی شناسا   پژوهش  ن یا  در  که  دوم  یذهن  یالگو

شود. یزا محسوب مبیعدم توسعه دانش در تکواندو از موارد مهم آس  یخبرگان، به طور کلن دسته از  یا

روز دن دانش  و  علم  از  استفاده  و  بودن  روز  ورزش یبه  رشته  آن رشته یجز ال  یا در هر  توسعه  نفک 

هسیائو  ،  ( 2011)و الهی    ، معماری، عرب عامرییریج پژوهش خبی ن یافته با نتایشود. ایمحسوب م

  اشاره  خود  تحقیق  در(  2016)  کیم  چوی و  دارد.   یهمخوان  (2016)  کیم و چوی و    (2010کاران )و هم

  منجر   ورزش  این  وگسترش  رشد  به  خوبی  به  تواندمی  تکواندو  در  دانش  مدیریت  توسعه  که  داشتند

  تمامی علمی و دانش    هایقابلیت  از  استفاده ( بیان کردند  2010)هسیائو، لین و چانگ    . همچنینگردد

  اتاق   ایجاد  به  منجر  تواندمی  ،آنان  تمامی  هایدیدگاه   از  استفاده  و  کشور  تکواندو  با  مرتبط  هایگروه

اکتفا به گذشته،    گردد.  ورزش  این  در  همدلی   ایجاد  و  کشور  در  ورزش  این  توسعه  مسیر  در  قوی  فکری

،  یجز سرگردان  یزیچ  ...ها  و اسناد خاک خورده و  گذشته، رجوع به فرم  یهاها و روشاستفاده از متد

ران یمد   یاز سو  ، شک مجهز شدن به دانش روزیتکواندو به همراه ندارد. ب  یعقب ماندن و شکست برا

ن  یدر ا  ی پوشقابل چشمریکاران از جمله موارد غ ت تکواندویان و در نهایها در درجه اول، مربهیأت

ادامه دارد که موجب صادر    یافت و انتقال علم و دانش روز تا مادامی ره درین زنجیاست. ا  یرشته ورزش

نهایکردن دانش جد اول جهان ید و در  ن  یت ظهور قهرمانان طراز  استان خراسان   ز خواهد شد.یاز 
از متخصصبیو آس  یتخصص  یهانشست  یی برپا در    ین دانشگاهیشناسانه در رشته تکواندو، دعوت 

  ی اجرا   یمختلف برا  یهاان رشتهیت با دانشجویو حما  ی، همکارین رشته ورزشیا  یجهت توسعه علم

 یهایآکادم  یاندازا، راهیتکواندو، ترجمه مقاالت روز دن  یکرد توسعه علمیبا رو  یقاتیتحق  یهاپروژه

د دانش در حوزه یتولت از  یسبک، حما  یا و دارایروز دن  یهایاز آکادم   یتکواندو با الگوبردار  یتخصص

-کارگاه  ین رشته، برگزاریا در ایزات روز دنیش تجهیو نما  یتخصص  ی هاشگاه ینما   یی چاپ و نشر، برپا 

 شود. یتکواندو محسوب م یتوسعه دانش در رشته ورزش یاز جمله راهکارها ...و   ییدانش افزا یها

یکی ب   .بود  ییگراجوان  به  مربوط  شده  یی شناسا  یذهن  یالگو  نیسوم موفق  یشک  عوامل  در  یاز  ت 

توسط خبرگان تکواندو    یذهن  ین الگویا  یباشد که به درستیکار جوان م  یرویاستفاده از ن  ،ها سازمان

ا تحقیدر  نین  از  استفاده  است.  گرفته  تزر  ،جوان  یرویق شکل  از  به رگیق خون جدیجدا    یهاد 

را به همراه خواهد داشت. تکواندو استان   ی طلبه مبارزهیو روح  یت، نوآوری، خالقینیسازمان، کارآفر

  یهاقدم بردارد. استفاده از جوانان در پست  ییگرار جوانیست در مسیبا ین مهم م یا  یز در راستاین

 ...  و    ی نظارت  یهاان و داوران، استفاده از جوانان در بخشیدر بخش مرب  ییگراتکواندو، جوان  ی سازمان

ت یرشته از اهماین  گاه بانوان در  ین جاین بیجز توسعه تکواندو را در برنخواهد داشت. در ا  یزیچ
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شود. ین بخش مشاهده می، ضعف در ایذهن  ین الگویل ایبرخوردار است که با توجه به تشک  یاژهیو

 یالمللنیشان در مجامع بیا  یگذارر یشوند و تاثیر ورزش کشور محسوب میناپذییامروز بانوان جزء جدا

ن رو ین ادعا دارد. از ایحکم از ا  یالمللنیب  ی هاکار کشور در قلهر است. حضور بانوان تکواندویناپذانکار

رضو  خراسان  پهناور  استان  در  پ یبایم  یتکواندو  با  زیصح  یزیریست  استاندارد  و  و   یساختریح 

نوجوانان و جوانان    یاب یتکواندو داشته باشد. استعداد  یبه بانوان در رشته ورزش  یاژهی، نگاه و یساختار

پایدختر در سن  راهین  بخش  یتخصص  یهایآکادم   یاندازه،  توسعه  بانوان در  یکم  یبانوان،   هیأت ته 

گ  یمنظم ل  ییشان، برپایها، دعوت از قهرمانان بانو در کشور و استفاده از تجارب ااستان و شهرستان

  باشد.یتکواندو م   یجهت توسعه ورزش بانوان در رشته ورزش  یشنهادینوان در استان از جمله موارد پ با

  آنان میان در  تکواندو توسعه و زنان هایقابلیت  از استفاده که داشتند اشاره ( 2009)، ژانگ و کو کیم

  نتایج  که  داشت  اعالم  توانمی  رو  این  از.  گردد  منجر  جامعه  در  تکواندو  گسترش  و  رشد   به  تواندمی

  زنان میان  در  تکواندو ورزش توسعه  باشد.مطابق می   ایشان نتایج  با   مسئله این  مورد در حاضر تحقیق

  سبب   و  گردد   منجر  المللیبین  و  ملی  هایعرصه  در  ورزش  این  عملکرد  توسعه  به  تواندمی  ما  کشور

 .شود کشور سطح در ورزش این  به عالقه رشد

  حاضر   پژوهش   در  شده  ییشناسا  یذهن  یالگو  نیچهارم  ،(ساالرانستهیشا)  ییگراتخصص  یذهن  یالگو

پ   .بود  یرضو  خراسان  استان  تکواندو  خبرگان  یسو  از از  ایدر کنار استفاده  ن یشکسوتان و جوانان، 

افراد شا  یذهن  یالگو از  تکواندوی استفاده  بدنه  در  را  رضو  یسته  پ   یخراسان  از   یریشگیدر جهت 

 ی که به هر نحو  یاز حضور و اظهار وجود افراد یا افراد  یرید جلوگی تردیکند. ب یشنهاد میپ ها  بیآس

دانش و تجربه    یسته و دارایآن سپردن زمام به افراد شا  یخود قرار ندارند و در پ  ی قیگاه حقیدر جا

پ  موجب  خود،  کار  ایدر  شد.  خواهد  امور  در  نتا یشرفت  با  یافته  خبین  معمار  یریج  ، (2013)  یو 

ن  یا  دارد.  یهمخوان  (2010)هسیائو، لین و چانگ  و    (2011عامری و الهی )، معماری، عربیریخب

شود. عدم    یاز آن احساس میاستان ن  ی گر در تکواندویش از هر مورد د یاست که ب  ی مهم جزو مسائل

ن با دانش  یاستان، عدم استفاده از متخصص  یسته در تکواندویکنان شایان، داوران و بازیاستفاده از مرب

  ی هاو ارائه فرصت  یجز سقوط تکواندو را در استان در بر ندارد. برابر  یزیچ  ، استان  یدر بدنه تکواندو

ش یش از پ یتواند بیسته میبرابر به همه خانواده تکواندو در همه سطوح و در ادامه استفاده از افراد شا

  ند یگزیسته بر م یشا  ی کند، مربیسته را استخدام میکه فرد شا  یریمد   در توسعه تکواندو موثر باشد. 

د، از جمله اقدامات موثر ی نمایبه مسابقات اعزام م  کند و  یسته را انتخاب میکن شایکه باز  اییمرب  و

  از  استفاده( اعالم کردند که  2010)هسیائو، لین و چانگ    در تکواندو است.  یسته ساالریدر جهت شا
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-می   آنان  تمامی  هایدیدگاه  از  استفاده  و  کشور  تکواندو  ورزش  با  مرتبط  هایگروه  تمامی  هایقابلیت

  این  در  همدلی  ایجاد  و  کشور  در  ورزش  این  توسعه  مسیر  در  قوی  فکری  اتاق  ایجاد  به  منجر  تواند

 .گردد ورزش

د اگر  یبدون ترد  .بود  ییگرارقابت  ی ذهن  یالگو  پژوهش،   نیا  در   شده  ییشناسا  یذهن  یالگو  نیپنجم

ت در  ین عملکرد باشد و منجر به موفقیران بهتریز مدیکاغذ و پشت م  یز در تکواندو بر رویهمه چ

ن  یتراز مهم  ین دسته از خبرگان، یکین منظور ایکسب نشده است. به هم  یتیدان عمل نشود، موفقیم

میلر و سادوسکی  دانند.  یم  آنموجود در    یهاها در بدنه تکواندو را ضعف در مسابقات و رقابتبیآس

  تواندمی  تکواندو   در  ایمنطقه  و  محلی   مسابقات  توسعه  که  داشتند  اشاره   خود  تحقیق  در(  2017)

 چنین  توانمی  رو  این  از.  گردد  آن  بهبود  و   رشد   سبب  ،حوزه  این  در  استعدادیابی   گسترش  بر  عالوه 

  (2017)  سادوسکی   و  میلر  تحقیق  نتایج  با   مسئله  این   درباره  حاضر  تحقیق  نتایج   که  داشت  اعالم

  ی رقابت  یهایمنظم باز  ی، عدم برگزاریاو منطقه  ی منظم استان  یهایباز  یعدم برگزار.  مطابقت دارد

  یالمللنیب  یهاجوان، فقدان شرکت در مسابقات و تورنمنت  یه و عدم کشف استعدادهاین پایدر سن

قدرت  پر  یهام یعدم دعوت از ت  و  استان    یتکواندو  هیأتطور  نیاداره کل ورزش و جوانان و هم  یاز سو

  ی ب در بدنه تکواندویشک موجب آسیب   ، یتدرکات  ی ها  یباز  یی برپا   ی خارج از کشور برا  یکشور و یا حت

گام بردارد،    ی بزرگساله تا  ین پایر توسعه از سنیاستان بخواهد در مس  یاستان خواهد شد. اگر تکواندو

  یی مسابقات نوباوگان و نونهاالن، برپا  یاندازباشد. راهیاز راهکارها توسعه رقابت در همه سطوح م  ییک

برپا  ی ابیاستعداد  یهاوالیفست استان،  سطح  تمام   یهاگیل  ییدر  در  راه  یمنظم   یاندازسطوح، 

تام با هدف  تیمسابقات  برپا  یهامین  استان،  صاحب    یبا کشورها  یرقابت  یهاتتورنمن  ییمنتخب 

  ی هاگیل  یاندازبا هدف توسعه تکواندو در استان و راه  یاسالم  یمسابقات کشورها  ییتکواندو، برپا

 ب خواهد شد.ین آسی از ا ییاست که موجب رها یی تکواندو از جمله راهکارها یالمللنیب

ده  یبه عق  .دیگرد  ییشناسا  قیتحق  نیا  در  که  باشدیم  ییگرایحام  ی ذهن  یالگو  ششم،  یذهن  یالگو

طور ورود و حضور نیو هم  یباال دست  ی هاها و سازماندستگاه  یت از سوین گروه از خبرگان، حمایا

ن یافته  یشود. اید توسعه آن محسوب میمعتبر به تکواندو، کل یخصوص یهاها و ارگانفعاالنه شرکت

  یهمخوان (2016( و کیم و جیون )2016)لیو، جانگ و شیشیدا ، (2013) یو معمار یریج خبیبا نتا

  اشاره  خود   تحقیقات  در  نیز   (2016)  جیون  و   کیم   همچنین  و  (2016)، جانگ و شیشیدا  لیو  دارد.

  منجر   کشور  سطح  در  تکواندو  توسعه  به  تواندمی  دولتی  هایسازمان  هایظرفیت  از  استفاده  که  داشتند

بیان  .  گردد استفادههمچنین  سازمانظرفیت  از  داشتند    این  با   مناسب  ارتباط  و   دولتی  هایهای 
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ایبه عق  .گردد  منجر  ورزشاین    توسعه  و  گسترش  به  تواندمی  هاسازمان از خبرگان، با  یده  ن دسته 

در    یت را فتح نمود. کمبود اعتبارات مالیموفق  یهاتوان دروازهیاز تکواندو م  یو معنو  یت مادیحما

 یرسانمسابقات، عدم به روز  ی، مشکالت برگزاریساختریاستان به همراه خود مشکالت ز  یتکواندو

ان یبه همراه خواهد داشت. عدم ورود حام  ... زات و امکانات، ضعف در بخش آموزش و پژوهش و یتجه

سائل  به م  ییان، عدم آشنایحام  یچون ضعف در جذب و نگهدار  یرشته که به مسائلاین  به    یمال

مدت نشات  بلند  یهایزیران و عدم برنامهیحام  یروشن و شفاف برا  یهانگ، عدم ارائه برنامهیاسپانسر

از عدم    یها که ناشبین آسیتراز مهم  یشک یکیشود. بیزا محسوب مب یرد، از جمله موارد آسیگیم

ان ی شک هرچه تکواندو حامیب  .افراد و آحاد جامعه است  یت از سوی است، کاهش مقبول  یگرتیحما

شتر خواهد بود و به  یر چتر خود داشته باشد، حضور و استقبال آحاد جامعه از آن بیرا ز  یشتریب  ی مال

ت  ید اشاره داشت، هرچه حمایجا بانیشتر خواهد شد. در ایاز بین امتیحاصل از ا یهاتینسبت موفق

  ی هاهیت از سرمایآن حما یشتر باشد، در پ یب یو معنو ی کواندو از منظر مالگرداننده ت یهااز سازمان

  ییبرپا  م بود. یز خواهیباالتر ن  یهاتیبه موفق  ی ابیت شاهد دستیشتر و در نهایموجود در آن ب  یانسان

بازاریکم اسپانسر  یابیته  از نخبه  هیأتنگ در  یو  برنامه  یبرا  یاقتصاد  یهااستان، دعوت    ی هاارائه 

  یهاموفق کشور  یهااز نظام  یبردار، الگوین اقتصادیدر تکواندو، دعوت از مشاور  یمدت اقتصادبلند

  یبسترها  ی، فراهمیدر تکواندو در جهت جذب بخش خصوص  یمشورت  ییک شورا  یی توسعه یافته، برپا 

  ی ت برایجاد موقعیدر جهت ا  یالمللنیمسابقات معتبر ب  یی و برپا  ی ان مالیحضور حام  یمناسب برا

 توان به کار بست.ی نه مین زمیاست که در ا یشنهاداتیاز جمله پ  یان مالیحضور حام

  حاضر   پژوهش  در  نخبگان  توسط  شده  ییشناسا  یذهن  یالگو  نیهفتم  زین  ییگراراهبرد  یذهن  یالگو

ح  ی صح  یزیرتکواندو، نبود برنامه ی ابی ن افراد نبود نظام جامع استعدادیدگاه مشترک ای بر اساس د  .بود

جهت توسعه تکواندو   ت نداشتن برنامه مدون درین و در نهایشده در آموزش به مستعد  یبندو زمان

اگر    که   ن باورند ین دسته از خبرگان بر ایند. ایآیبه حساب م  این ورزشب در بدنه  یجاد آسیل ایاز دال

از استعدادها  یحیبلندمدت و صح  یزیربرنامه استان همراه با    یار در تکواندویبس  یجهت استفاده 

د  ی این استعدادها به وجود نیجهت کشف و توسعه ا  ،ازیمورد ن  یافزارو نرم  یافزارجاد امکانات سختیا

استان نخواه  این  شاهد توسعه  تا  است  نیاز  تکواندو  ورزش  سطح  ءارتقا  جهت  در .  م بودیورزش در 

  زمان  طول  در   و  دهند   انجام  ورزش  این  مورد در  مناسبی  ریزیبرنامه  حوزه  این  در ،متولی هایسازمان

  تواندمی  در  راهبردی  ریزیبرنامه  به  توجه  عدم .  سازند  همراه  تغییرات  با  متناسب  را  هاریزیبرنامه  این

   . گردد ورزشی رشته این ءارتقا جهت در  هاتالش  و ها فعالیت رفتن هدر سبب
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  ، یذهن  یهان دسته از الگویا  .است  مطرح  یذهن  یالگو   نیهشتم  عنوان   به  ییگرایماد  یذهن  یالگو

  یدست رو  ین دسته از خبرگان به درستیسازد. ایان میدر تکواندو را نما  یآشکارا مشکالت اقتصاد

با  د.  ی نمایجلوه م  یش ضروریش از پ یاز آن ب  ییرها  یاند که راه حل براگذاشته  یار مهمیب بسیآس

  یهادر دوره  یو مال  یل اقتصادی نتوانند به دال   ،ان و داوران نخبه استانیاگر مرب  ،بین آسیتوجه به ا

کنان تحت نظر خود را با دانش  یتوانند بازیآن نم  ی ، در پ کنندشرکت    یطور بازآموزنیو هم  یآموزش

ن یهد شد. با توجه به ادور از دسترس خوا  یالمللنیو ب ی مل  یهاتی جه موفقیروز مجهز کرده و در نت

از نوجوانان تا بزرگسال گرفته، به دال  یمی، اگر تیذهن  یالگو اقتصادیدر سطح استان   ی ل مختلف 

داخل یا خارج  ینتواند در مسابقات  نمکندشرکت    یو  استعدادهای،  به یپرورش  یتواند  را  افته خود 

بهره  ین حوزه بین برجسته در ایاستان از داشتن مستعد  یت تکواندویمنصه ظهور گذارده و در نها

 ی سازی، کمک به خصوص  ها میها و تبدون بهره به باشگاه  یهانه و وامیارائه کمک هز  خواهد ماند. 

پا باشگاه هزییها،  آوردن  اخت  ی هانهین  در  مسابقات،  در  تجهیشرکت  دادن  قرار  به  یار  تکواندو  زات 

و مسابقات    یآموزش  ی هاها و کارگاهکالس  یبرا  ی ان مالی، عقد قرارداد با حامها و نخبگان تکواندو باشگاه

ن یبرون رفت از ا یبرا ییکنندگان از جمله راهکارهاها و مشارکتمینه تیدر جهت کاهش هز یورزش

 در   آن  گسترش  و  بازاریابی  توسعه  که  هداشت  اشاره  خود  تحقیق  در  (2016)  کریک  باشد. یز میب نیآس

  رو این از. گیرد انجام بیشتری سرعت با جوامع در ورزش این توسعه تا  گردد می سبب تکواندو ورزش

  بازاریابی   نظام  از  برخورداری  عدم.  باشد  می   همخوان  ( 2016)  کریک  تحقیق  با   حاضر  تحقیق  نتایج

  استفاده   و  بازاریابی  توسعه  و  گسترش  لزوم  مسئله  این.  بود  خواهد  پذیرامکان  سختی  به  ورزش  توسعه

 . دهدمی نشان را ورزش این در معنوی  و مالی  حامیان های پتانسیل از

قابل  ریر غ ین گروه از افراد، از یک سو تاثیا  .بود ییگراارتباط  ی ذهن  یالگو  به  مربوط  نهم،   یذهن  یالگو

ا  یورزش  یهارسانه  یپوشچشم بر  ایرا  عدم  یا  آسیجاد  بدنه  یجاد  به  یادآور  یتکواندوب   ی خراسان 

با این الگوی ذهنی مطابقت دارد به نحوی که  (  2021دیانلی و لینگیان )های پژوهش  یافته  کنند. یم

های تکواندو  های جدید برای ابداع رواج و آموزش روشکه استفاده کامل از رسانهکنند  ایشان بیان می 

توجه    یذهن   ین الگویبر اساس ا  بخشد. می  ءرا ارتقاآن  یک مسئله اصلی است که توسعه پایدار و سالم  

مانع توسعه   ،نهین زمیدر ا  یمستند آموزش  یهان برنامهیبه تکواندو و عدم تدو  نپرداخت  درها  کم رسانه

  یهاو و انواع رسانهیون و رادیزیمثل تلو  یداری، شنیدارید یها. انواع رسانهاین ورزش در استان است

نقش   یتوانند به نحویز مین  ینترنتیو ا  یتالیجید  یهان رسانهیمثل روزنامه و مجالت و همچن  یچاپ 

افزایو تاث بر  ش از حد به  یشک پرداخت بین به تکواندو نشان دهند. ب یش عالقه مستعدیر خود را 
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نقد  ییگرامتن، عدم تخصص  یبه جا  یحواش بررس  در  به تکواندو، فراموش  یو  در    یمسائل مربوط 

ن یها به اجهت جذب خانواده  ،غاتیتبل  یو اجرا   یزیر، عدم طرحیسطح فرهنگ   ءنه آموزش و ارتقایزم

کره تکواندو  یبر پ   یورزش  ی هااست که از طرف رسانه  یی هابیجزو آس  ، ن دستیاز ا  یورزش و موارد

ن رشته را یش به ایش گرایتواند موجب افزاینه تنها م  ، العاده خودد. رسانه با قدرت خارق یآیوارد م

گذاران هیو سرما   ی ان مالیش و ورود حامیتواند موجب گرایها دو چندان کند، بلکه م در افراد و خانواده 

المپیبرجسته به ا الگویا  ،گرید  یاز سو  گردد.  یکین ورزش پر طرفدار و  نشان از ضعف   یذهن  ین 

بر در  ارگان  یقرارتکواندو  با  موسسات   یرگذاریتاث  یهاارتباط  و  دانشگاه  پرورش،  و  آموزش  چون 

راحت  یآموزش به  تفاهمیم  یدارد.  عقد  با  کشف  بلند   یهانامهتوان  به  پرورش  و  آموزش  با  مدت 

 یو پژوهش  یها، ضمن توسعه بخش علمآن در کنار دانشگاه  یتکواندو پرداخت و در پ   یاستعدادها

 پرداخت. ی آت یاستان، به پرورش استعدادها یتکواندو

  آن  به  استان  تکواندو  خبرگان  که  بود  یذهن  یالگو  نیدهم  عنوان  به  ی یگراساخت  ریز  یذهن  یالگو

ذهن  . کردند  اشاره اساس  دیبر  و  ا  کنندگانشرکتدگاه  یت  الگویدر  فضا  یذهن  ین  تناسب    یعدم 

مستعد  یورزش تعداد  و  با سن، جنس  اجرایمناسب  امکانات  کمبود  آموزش  یین،  اجرا   یو    ی جهت 

ل به وجود آمدن  یاز دال  یزات و امکانات مدرن آموزشیتوسعه تکواندو و نبود تجه  یهاح برنامهیصح

بدنه  یآس در  م   آنب  دیآی به حساب  از  فضاها  خبرگان   دگاه یند.  احداث  به  توجه  عدم   ی ورزش  ی، 

ان  یکنان و مربیاست که موجب عدم ورود باز  یلیاز جمله دال  ،نیت و سن مستعد یجنس  متناسب با

 ی جهت احداث اماکن ورزش  یر ساختیز  یها. اختصاص یافتن بودجهاست    یاحرفه  ی به تکواندو  ،نخبه

ست در دستور یبایاست که م  یاز موارد  ،یموزشآزات و امکانات مدرن  یتجه  یو به روز رسان  یتخصص

امر قرار گیمسئولکار   پژوهش  رد.ین  نتایج  با  ایماناین دیدگاه  قاسمی و راسخزادههای    ، خدایاری، 

(2020( لو  و  وان  وایکر2019(،  و  بروئر  (  و  هالمن  اذعان  ( همسو می2013)،  ایشان همگی  باشد. 

رشته ورزشی های ورزشی الزم برای این  به زیرساختتکواندو باید    و ارتقاء  توسعه  برایداشتند که  

توجه   .... های مجهز، تجهیزات شخصی و آموزشی، وسایل کمک آموزشی، کمک آموزشی و  سالن  نظیر

    ویژه داشت.

 شد،   ییشناسا  استان  تکواندو  خبرگان  تیذهن  یمبنا  بر  پژوهش  نی ا  در  که  یذهن  یالگو  نیازدهمی

از    ،یو ساختار  یتیریمباحث مد، توجه به  یذهن  ین الگویبر اساس ا  .بود  ییگراساختار  یذهن  یالگو

( و  2018سجادی، رضوی و دوستی ) باشد. ی ها مبیرفت از آسجهت برون یپوشقابل چشمریموارد غ 

مباحث مدیریتی و  های خود به  ( نیز در برخی از پژوهش2017قهرمان تبریزی، رحیمی و رضوی )
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و اصالحات    یرسانروز  به   تکواندو تأکید داشتند.هایی نظیر  ساختار مناسب برای توسعه و ترویج ورزش

ن ینظر ااست که مد  یسطوح از موارد  یآن در تمام   یسازن و مقررات مربوط به تکواندو و یکسانیقوان

  ی ها، سازماندههیأتدر    یزیر، برنامهی انسان  یهاهیبه سرما  یگروه از خبرگان قرار دارد. توجه اساس

ارز از   یست برایبایاست که م  یگریح از جمله موارد دیصح  یاب یمناسب، نظارت و  توسعه تکواندو 

ایمسئول  یسو ورزش ین  رشته  اولو  ین  گیدر  قرار  ایت  در  بیرد.  راهکارها  ییک  ،نین   یاساس  یاز 

  یها. استفاده از مدلاستاستان  یدر بدنه تکواندو یت ورزشیرین مدی، دعوت از متخصصیشنهادیپ 

ل و  یمدت ، تحلان و بلند ی کوتاه، م  یها، ارائه برنامهین ساختاریادیبنرات  ییجهت تغ  یتیریمدرن مد

ساختار مناسب جذب و    یزیری، پ  یبلند و سنت  یهایساختار  یتخت و باز به جا   یارائه ساختارها

است که با جذب    یاز جمله موارد مهم  یانسان   یهاهیح سرمایو آموزش صح  ی انسان  یروین  ینگهدار

با تجربه و جوان و متخصص به  یرو یر خواهد بود. ادغام نیپذت ورزش کشور امکانیرین مدیمتخصص

   ن ورزش پر طرفدار خواهد داد.یشرفت در اید پ ی، نویتیرین مدیدرکنار متخصص ،حوزه تکواندو
  ی خالء حضور موثر در عرصه ،  یذهن   ین الگویه ایپا  بر  .بود  ییگراجهان  به  مربوط  دوازدهم  یذهن  یالگو

صاحب سبک    یهااز استان  یاستان به عنوان یک  یتکواندو  یماندگل عقب یاز دال  یالمللنیو ب  یجهان

( و خبیری، معماری، عرب عامری و الهی  2013خبیری و معماری )  شود.یرشته محسوب ماین  در  

المللی را از المللی و حضور در میادین بینهای بینالمللی نظیر کسب کرسی( به مباحث بین2011)

ن  یو هم  یون جهانیقطع ارتباط با فدراس  جمله راهکارهای توسعه و ترویج تکواندو در ایران بیان کردند.

-یشک کسب کرسینخواهد کرد. ب   ین رشته ورزشیشرفت ایبه پ   ینه کمک ین زمیطور افراد موثر در ا

بلکه   شود، می  استان  یشرفت تکواندوینه تنها موجب پ   ،ن رشتهیتوسط افراد با دانش ا  یالمللنیب  یها

ماهانه،    های، ارائه گزارشیون جهانیکشور را متحول خواهد ساخت. ارتباط کامل با فدراس  یتکواندو

است که   ییاستان از جمله راهکارها یت تکواندویانداز و مامورها و راهبردها و ارائه چشمطرح یمعرف

 خواهد شد.   یون جهانیو موثرتر با فدراس شتریموجب ارتباط ب

پا  . بود  ییگراآموزش  یذهن  یالگو  شده،  ییشناسا  یذهن  یالگو  نیزدهمیس ایبر  الگویه  ،  یذهن  ین 

جدا موارد  از  میناپذییآموزش  تکواندو  توسعه  )  باشد.یر  صادقی  و  کشاورز  وایکر،  (2017فراهانی،   ،

( نیز به مباحث آموزشی در تکواندو در راستای 2021لینگیان )( و دیانلی و  2013هالمن و بروئر )

ان و  ی مرب  ییافزاو دانش  یروزرسانفقدان به  توسعه و ترویج این ورزش المپیکی بسیار تأکید داشتند.

-یها مرب منظم کالس  ی. برگزاربه همراه نداردرا    ین رشته ورزشی جز سقوط ا  یزیداوران تکواندو چ

-آزاد  یهایکرس  یبه صورت ماهانه، برگزار  ییافزادانش  یهاکارگاه   ی، برگزاریزآموو باز  ی، داوریگر
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 ی ن آموزش مجاز ی، ارائه نویعلم  یهاها و نشستشی هما  ییشناسانه، برپابیآس  یهاو نشست  یشیاند

، آموزش از راه دور،  یق ارسال جزوات و کتب تخصصی، آموزش از طری اجتماع   یهاق شبکهیاز طر

ن گروه از خبرگان تکواندو در یاست که مد نظر ا  یو همه و همه از جمله موارد  یکیالکترونآموزش  

 باشد.  یم  یذهن ین الگویا

  ی ریگجهیکه در مورد هرکدام مطرح شد، در یک نت  یشده و مباحث  یی شناسا  یذهن  یبا توجه به الگوها

ست در درجه اول به ساختار یبا  ی ها در رشته تکواندو م بیرفع آس  یان کرد که برایتوان بیم  یکل

 ی ها رامون  و سازمانیط پ یرجوع کرد و سپس مح  یدر استان خراسان رضو  ین رشته ورزشیخود ا

ت دانش درتکواندو  یرینظام مد  یسازادهین اساس، پ یقرار داد. بر ا  یل و بررس یوابسته به آن را مورد تحل

تشک کمی،  فنیل  پ   ی ته  از  و  یمتشکل  تشکشکسوتان   ، خبرگان  و  حمایقهرمانان  صندوق  از  یل  ت 

نه چاپ یتکواندو در زم  ینشر تخصص  یاندازان و داوران ، راهیمرب  یل انجمن صنف یشکسوتان، تشکیپ 

 ی اتاق فکر در راستا  یاندازدر استان، راه  یتخصص  یهایآکادم   یانداز، راهیآموزش  یهالم یکتب و ف

در   یپردازده ی استفاده از جوانان و ا  یشاوران جوان در راستاته می کم  یاندازد و نشر دانش، راهیتول

راه برپا  یتخصص  ی هایآکادم   یاندازتکواندو،  تورنمنتوالیفست  ییبانوان،  و  در    ی ابیاستعداد  یهاها 

نگ یو اسپانسر  ی ابیته بازاریل کمیآموزش و پرورش، تشک  یمسابقات تکواندو با همکار  یاندازاستان، راه

طور نیکارخانجات و هم  یگزاران و روساهیمتشکل از سرما  یمشورت  یل شورایاستان، تشک  هیأتدر  

ارائه راهکار   یحوزه برااین  ص بودجه به پژوهشگران  ی، تخص  یافراد نخبه صنعت، نگارش سند راهبرد

، اخذ یمسابقات ورزش  یبرگزار  ی، جذب اسپانسر برایپژوهش  یهاورزش در غالب طرح این  و توسعه  

ه  ی، تهیآموزش یهاکم کردن مخارج مربوط به مسابقات و دوره ،آن یبهره و در پو کم ی دولت یهاوام

با دانشگاه و آموزش و پرورش،    یهمکار   ی هانامهمختص به تکواندو، نگارش تفاهم  یونیزیتلو  ی هابرنامه

این  استاندارد مختص به  یسطح اول استان، ساخت اماکن ورزش یها یباز  یونیزیم تلویپوشش مستق

 یبر مبنا   یشنهادات کاربردیاز جمله پ   یزات و امکانات کمک آموزشیو ساخت تجه  یرشته و طراح

م  ییشناسا  یذهن  یهایالگو حاضر  پژوهش  در  م ی شده  که  تکواندویباشد  سا  یتواند  و  ر  یاستان 

ر توسعه یموجود دور کند و در مس  یهابیدارند از آس  ی مشابه  تیرشته وضعاین  که در  را    ییهااستان
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